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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att vistelsen på akutmottagningar kan innebära väntan 

för patienter. Patienter erfar att känslor som frustration och oro kan växa fram under väntan. 

I vårdmötet kan patienter erfara att de inte blir bekräftade. Problem: Möjligheten till att 

vårda patienter finns inte alltid på akutmottagningar.  Syfte: Syftet är att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på akutmottagningar. Metod: En systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes baserad på kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet utgick från två teman och två subteman i varje tema. Det första temat 

som identifierades var ”vårdandets utmaningar” med två tillhörande subteman ”att ha 

förutsättningar” och ”att ha kompetens”. Det andra temat var ”kommunikationens betydelse” 

med två tillhörande subtema ”att nå fram” och ”att interagera”. Slutsats: Arbetet på 

akutmottagningar kunde skapa hinder och utmaningar för sjuksköterskor i sitt vårdande av 

patienter. Faktorer som tidsbrist, stress, maktlöshet och otillräcklighet identifierades. 

Informationens och kompetensens betydelse framträdde som viktiga för att skapa trygghet i 

vårdandet.   

Nyckelord: akutmottagning, erfarenheter, litteraturstudie, sjuksköterskor och vårdande.   



 

 

ABSTRACT 

Background: Previous research shows that staying at emergency departments can mean 

long waiting time for patients. Patients experience emotions like frustration and anxiety can 

grow by waiting long time. In the healthcare meeting, patients may experience that they are 

not confirmed. Problem: The ability to care for patients is not always possible in emergency 

departments. Aim: The aim is to describe the experiences of caring in emergency 

departments from the nurse’s perspective. Method: A systematic literature review with 

descriptive synthesis based on qualitative nursing-care scientific research. Results: The 

results is based on two different main themes. The first main theme was “challenges of 

caring” with two related subthemes “to have conditions” and “to have competence”. The 

second main theme was “importance of communication” with two related subthemes 

”importance of clear message” and “to interact”. Conclusion: The work in emergency 

departments could create barriers and challenges for nurses in the caring of patients. 

Elements like lack of time, stress, powerlessness and inadequacy was identified. The 

information and competence were of importance for a comforting environment in caring. 

 

Keyword: caring, emergency department, experience, literature review and nurses. 

 

 



 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1. Definitioner................................................................................................................ 1 

2.1.1 Kommunikation ................................................................................................ 2 

2.1.2 Akutmottagning ................................................................................................ 2 

2.1.3 Vårdande ......................................................................................................... 2 

2.2. Tidigare vårdvetenskapligforskning........................................................................ 3 

2.2.1 Patienters erfarenheter av att söka vård och vårdas på akutmottagningar ............ 3 

2.3. Vårdvetenskapligt perspektiv ................................................................................. 4 

2.3.1 Människan ............................................................................................................ 5 

2.3.2 Lidande ................................................................................................................. 5 

2.3.3 Vårdande relation ................................................................................................. 7 

2.4 Styrdokument och lagar .......................................................................................... 7 

2.5 Problemformulering ................................................................................................ 8 

3 SYFTE .............................................................................................................................9 

4 METOD ............................................................................................................................9 

4.1 Urval och datainsamling ......................................................................................... 9 

4.2 Genomförande och dataanalys .............................................................................10 

4.3 Etiska överväganden ..............................................................................................11 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 12 

5.1 Vårdandets utmaningar ..........................................................................................12 

5.1.1 Att ha förutsättningar .......................................................................................12 

5.1.2 Att ha kompetens ............................................................................................13 

5.2 Kommunikationens betydelse ...............................................................................14 

5.2.1 Att nå fram ......................................................................................................15 

5.2.2 Att interagera ..................................................................................................15 



 

 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 17 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................17 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................................21 

6.3 Etikdiskussion ........................................................................................................22 

7 SLUTSATS .................................................................................................................... 23 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ........................................................................... 23 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 25 

 

BILAGA A: SÖKMATRIS 

BILAGA B: GRANSKNINGSPROTOKOLL  

BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

 

 



 

1 

 

1 INLEDNING 

Vi har utgått ifrån intresseområdet ”Hur kan korta vårdmöten genomföras på ett 

personcentrerat sätt? En studie av sjuksköterskors erfarenheter” som efterfrågades av 

forskargrupp MDH/HVV: Comcare. Utifrån intresseområdet har vi valt att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på akutmottagningar. Intresset för vårdområdet 

väcktes på vår akutplacering under den verksamhetsförlagda utbildningen där vi fick följa 

patienter och se deras möten med akutvårdspersonal. Något vi reagerade på var att 

vårdmötena var många, stressande och begränsade vilket då kunde leda till brister i 

vårdmötet med patienter. Vi upplevde att många i personalgruppen arbetade efter 

”löpandebandprincipen”, med mest envägskommunikation då vårdpersonalen inte lyssnade 

in patienter utan bara utförde sina arbetsuppgifter. Något som troligen påverkades av 

vårdkulturen men även den höga arbetsbelastning som var på avdelningen. Vi reagerade 

också på att patienters allvarlighetsgrad utifrån symtom varierade. En fundering om varför 

en del patienter valt att söka sig till akutmottagningar väcktes då vi ansåg att de borde ha 

sökts sig till jourmottagningar eller till vårdcentraler, då de inte var akutsjuka. Om patienter 

sökte sig till rätt vårdenhet kan det leda till mindre väntetider, nöjdare patienter, men även 

mindre stress för sjukvårdspersonalen på akutmottagningar. Vi anser att goda relation 

mellan patienter och sjuksköterskor ökar möjligheten för optimal vård. Vår uppfattning är att 

sjuksköterskor har goda avsikter och vill ge god vård till sina patienter, men att tiden och 

resurserna sällan räcker till. Vi ser akutmottagningar som en central del av sjukhusen med 

hög omsättning av patienter, mer eller mindre allvarligt sjuka och skadad. Patienter 

behandlas för att kunna gå hem eller behandlas för att sedan läggas in på sjukhusen för 

vidare vård. Vi tror att om patienter får ett bra första vårdmöte med information och 

bekräftelse kan det avspegla resten av vårdtiden. 

2 BAKGRUND 

Nedan följer beskrivning av definitioner, tidigare vårdvetenskaplig forskning, 

vårdvetenskapligt perspektiv samt problemformulering. 

2.1. Definitioner  

Detta avsnitt definierar centrala begrepp som använts i examensarbetet. Dessa är 

kommunikation, akutmottagning och vårdande. 
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2.1.1 Kommunikation  

Kommunikation är ett begrepp som både förenar och gör ömsesidig förståelse möjlig, men 

kan även skapa spänningar och konflikter. När människan avstår från att kommunicera säger 

även det någonting (Fredriksson, 2012). Nationalencyklopedin definierar kommunikation 

som överföring av information mellan till exempel människor, där icke verbal 

kommunikation sker via kroppsspråk och verbal kommunikation sker via tal och skrift 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

2.1.2 Akutmottagning 

Akutmottagningar tillhör akutvårdsverksamheter som är öppenvårdsavdelningar på 

sjukhusen. Dit kommer akutsjuka patienter som är i behov av snabb bedömning, behandling 

och vård inom några timmar till max ett dygn (Socialstyrelsen, 2014). Det finns olika typer av 

akutmottagningar och i detta examensarbete avses akutmottagningar somatiska 

akutmottagningar. Akutmottagningar beskrivs som en plats där ett akut omhändertagande 

sker, patienter triageras utefter det medicinska tillstånd som värderas och prioriteras. Syftet 

är att säkert och snabbt uppskatta patienters vårdbehov, vårdnivå och prioritera patienters 

behov (Elmqvist, 2011). Flödet av patienter på akutmottagningar beror på årstider, 

veckodagar och tider på dygnet. Patientflödet är svårt att förutsäga, därför är det viktigt att 

vårdpersonalen är förberedda på att vårda under olika förhållanden. Patienter som söker 

vård på akutmottagningar kommer antingen med ambulans eller söker vård på eget initiativ 

eller genom hänvisning från andra mottagningar. Kontrasterna kan upplevas stora då vissa 

patienter kommer in svårt skadade och lemlästade, samtidigt som icke akutsjuka patienter 

klagar på den långa väntetiden (Wikström, 2006). Vårdpersonal som är verksamma på 

akutmottagningar är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor (Göransson, Eldh & 

Jansson, 2008). 

2.1.3 Vårdande 

Vårdande kan ses i ett vårdmöte där patienter möter sjukvården och där målet i vårdmötet är 

att linda lidande och främja välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström Suserud & 

Fagerberg, 2003). Katie Eriksson definierar vårdande caring som ett tillstånd av tillit, 

tillfredsställelse, fysiskt och själsligt välbefinnande. Det påverkas även av känslan av att vara i 

föränderlig process som utvecklas genom olika former av att ansa, leka och lära. Hon 

beskriver kärnan i vårdandet i termer som tro, hopp och kärlek, där människan som upplever 

tro, hopp och kärlek även har ett visst mått av inre frihet. Dessa element bildar förutsättning 

för helande, det vill säga integrering och hälsa. Vårdandet är från början ett naturligt 

mänskligt beteendemönster och innefattar hela människan och har hälsofrämjande funktion. 

I dagens samhälle utgår vårdande andemening i flera yrken, bland annat i 

sjuksköterskeyrket. Definitionen nursing beskriver den historiska utvecklingen av den roll 

och funktion som ingår i sjuksköterskors arbete. Sjuksköterskerollens olika egenskaper eller 

förmågor som empati, sympati, förmåga till förståelse, är egenskaper som är av vikt och som 

goda sjuksköterskor bör utveckla. Den specifika kompetensen inom vårdyrket framhäver de 

gemensamma i allt vårdande (Eriksson, 2015).  
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2.2. Tidigare vårdvetenskapligforskning 

Nedan presenteras tidigare vårdvetenskapligforskning som beskriver patienters erfarenheter 

av att söka vård och vårdas på akutmottotagningar.  

2.2.1 Patienters erfarenheter av att söka vård och vårdas på akutmottagningar 

En svensk studie visar att det vanligaste orsakerna till att patienter söker sig till 

akutmottagningar är för att de känner att de är i behov av akut medicinsk behandling samt 

att de känner att det har svårt att få medicinska bedömningar på andra vårdenheter. Att bo i 

närheten av akutmottagningar erfar patienter gör det möjligt för dem att ta sig dit på ett 

enkelt sätt. Detta medför att en del väljer att söka sig dit istället för till andra vårdenheter. 

Andra bidragande orsaker till att patienter söker sig till akutmottagningar är för att det finns 

de som upplever en känsla av ensamhet. Patienter kan erfara lättnad och trygghet vid 

ankomst till akutmottagningar, eftersom de då erfar att det är i händerna på kompetent 

vårdpersonal (Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012). Enligt en svensk studie är det viktigt med 

en bra start vid ankomst till akutmottagningar (Möller, Fridlund och Göransson, 2010). Tre 

studier från Sverige beskriver patienters positiva erfarenheter av att söka sig till 

akutmottagningar. Patienter berättar om hur positivt överraskade de blir vid snabbt 

omhändertagande på akutmottagningar (Göransson & von Rosen, 2010; Elmqvist, Fridlund 

& Ekebergh, 2012; Olofsson, Carlstöm & Bäck-Pettersson, 2012). Tre andra studier från 

Sverige beskriver patienters erfarenheter av negativt bemötande. Patienter som blir 

hänvisade ifrån andra vårdenheter har förväntningar om att akutmottagningar ska vara 

beredda på deras ankomst, vilket de inte alltid är (Möller m.fl., 2010; Elmqvist m.fl., 2012; 

Elmqvist & Frank, 2015). Patienter erfar det besvärande att behöva repetera sin anamnes om 

varför de tagit sig till akutmottagningar, då de nyligen gick igenom den på en annan 

vårdenhet. Frågan om varför de söker sig till akutmottagningar och inte till en annan 

vårdenhet får patienter att uppleva sig ovälkomna, ifrågasatta och osäkra (Möller m.fl., 

2010). 

En svensk studie visar att patienter kan uppleva väntetiden på akutmottagningar på två olika 

nivåer, fysiologisk- och psykologisk nivå. Upptagen tid, det vill säga den sysselsatta tiden 

uppfattas ofta som kortare än den oupptagna tiden som exempelvis kan vara väntetider. 

Väntetider kan uppfattas som längre än vad de är vilket kan skapa obehag, oro och osäkerhet 

hos patienter (Dahlen m.fl., 2012). En annan svensk studie visar på patienter kan uppleva 

vårdmiljön som tråkig, kal och kall med obekväma möbler (Möller m.fl., 2010). En studie 

från USA beskriver också att det finns patienter som upplever akutmottagningars miljö som 

opassande för dem. De erfar att det är svårt att ta sig fram överallt eftersom dörrposterna är 

smala samt att vårdutrustning står i vägen. Vårdutrustning kan också ge ifrån sig ljud vilket 

gör det svårt att få till en lugn miljö samt att sängarna upplevdes obekväma (Watson, 

1999).  I fyra studier från Australien, Sverige och USA beskrivs det att brist på information 

under väntetider kan skapa oro och frustration hos patienter (Dahlen m.fl., 2012; Möller 

m.fl., 2010; Considine m.fl., 2010; Watson, 1999). Patienter kan reagera på orättvisa då 

andra patienter som anlänt senare än dem till akutmottagningar ibland får vård före dem, 

utan att de få en förklaring på varför (Considine m.fl., 2010; Olofsson m.fl., 2012). En studie 
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från USA visar att patienter vill veta orsaken till varför de får vänta, eftersom det kan leda till 

förståelse (Watson, 1999). Tre studier från Sverige och en från Australien beskriver att 

patienter kan uppleva ensamhet, maktlöshet och övergivenhet i väntan på att få hjälp 

(Dahlen m.fl., 2012; Moss m.fl., 2015; Möller m.fl., 2010; Olofsson m.fl., 2012). Det framgår 

att patienter kan börja ifrågasätta sig själva om det gjort rätt att söka sig till 

akutmottagningar, om deras symtom verkligen stämde eller om det bara är inbillning 

(Dahlen m.fl., 2012). 

I en svensk studie framgår det att patienter kan erfara att deras behov är svåra att tillgodoses 

under väntetider. Nödvändigheter som mat, dryck och smärtlindring kan vara bristfälliga, 

vilket kan göra det svårt att klara av väntan. Patienter kan känna av vårdpersonalens stress, 

vilket kan leda till att de inte ber om hjälp med sina behov (Dahlen m.fl., 2012). En annan 

svensk studie visar på att det finns patienter som inte vågar lämna rummet, eftersom de är 

rädda för att missa mötet med vårdpersonal (Elmqvist m.fl.,2012). I fyra studier från Sverige 

framgår det att patienter ibland kan erfara att vårdpersonal kom in och utförde 

arbetsuppgifter, utan att förklara vad och varför de gjorde de (Dahlen m.fl., 2012; Frank, Asp 

& Dahlberg, 2009; Olofsson m.fl., 2012; Elmqvist m.fl.,2012). I möten då sjuksköterskor 

upplevs som osympatiska och inte informerar kan lidande hos patienter uppstå (Dahlen m.fl., 

2012). En studie från Australien visar hur patienter ibland kan erfara att vårdpersonal 

koncentrerar sig på det medicinska frågorna och glömmer bort deras psykologiska behov 

(Möller m.fl., 2010). En svensk studie beskriver att patienter kan ta hjälp av anhöriga för att 

bli mer involverade i sin egen vård samt för att få sina röster hörda (Frank m.fl., 2009). 

I två studier från Sverige och en från USA framgår att trygghet och tillit kan erfaras hos 

patienter då de får möta samma vårdpersonal under hela vistelsen. Patienter berättar om 

positiva erfarenheter angående gott bemötande och kontinuitet de erfar på 

akutmottagningar, då samma vårdpersonal kom tillbaka flertalet gånger, för att fråga hur 

måendet är och om de vill ha något att äta och dricka (Dahlen m.fl., 2012; Elmqvist 

m.fl.,2012; Watson, 1999). En annan svensk studie visar på att det finns patienter som är 

imponerade av vårdpersonal, eftersom de kan upplevas lugna och intresserade trots den 

stressiga situation och miljö som kan vara runt omkring dem. De erfar att vårdpersonal tar 

sig tid till att ge information och tydliggöra syftet med det de gör (Olofsson m.fl., 2012). Tre 

studier från Australien, Sverige och USA visar på att det finns patienter som uppfattar 

vårdpersonal som snälla och bekräftande, vilket kan få patienter att känna tillit (Frank m.fl., 

2009; Moss m.fl., 2015; Möller m.fl., 2010). I en annan studie från USA framgår det att det 

finns patienter som uppskattar lättsamheten i vårdmötet. Genom exempelvis humor erfar 

patienter att deras uppfattningar om sin hälsa kan förändras, vilket kan upplevas som 

positivt under vistelsen på akutmottagningar (Watson, 1999). 

2.3. Vårdvetenskapligt perspektiv 

Nedan presenteras vårdvetenskapligt perspektiv utifrån vårdteoretiker Katie Erikssons 

(1987; 2001; 2014; 2015) teori om människan, lidande och vårdande relationer. Teorin valdes 

då sjuksköterskor ska se och vårda hela människan. Lidande begreppet valdes eftersom 
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sjuksköterskor kan möta lidande patienter i vårdmötet samt att sjuksköterskor själva kan 

uppleva ett lidande i vårdandet. Vårdande relationer kan uppstå i vårdmötet mellan 

sjuksköterskor och patienter och valdes eftersom de kan ses som ett av målen i vårdandet.  

2.3.1 Människan 

Människan är en unik enhet av kropp, själ och ande som utifrån ses som en helhet. Kroppen 

är vår fysiska gestalt, vår kontakt med världen och bärare av vår livshistoria. Själen är vår 

medvetenhet och där minnet och förmågan att fatta beslut finns. Anden innebär förmågan till 

gränsöverskridande (Eriksson, 2001). I vårdandet måste hänsyn tas till helheten och dess 

komplexitet (Eriksson, 1987). Människan ska bemötas med respekt och vördnad. Vårdaren 

ska i mötet med en annan människa ha mod att möta den lidande och kunna anförtro sig 

själv (Eriksson, 2014). Genom att bemöta människan utifrån en helhetssyn ska deras liv 

beaktas utifrån en kropp, själ och ande. Varje människa vill påverka sitt liv då den har 

drömmar, önskningar, tro, hopp och livslust som i relation till sina begär, behov och 

problem. Begären är människans innersta önskan och de centrala begären är efter liv och 

kärlek, genom att komma underfund med livets mening och känna livslust (Eriksson, 1987; 

2014).  Att uttrycka sina begär kräver mod och förmåga, förmågan till kärlek är grunden för 

att kunna be om något.  En människa yttrar sina begär efter vad hen vill, inte efter vad hen 

behöver. Den inre önskan om att ha ett eget revir och en plats som omgivningen visar respekt 

för (Eriksson, 1987). Grunden i livet är känslan av livslust. Begär av kärlek handlar om 

sociala relationer och relationen till en typ av gud. Att känna samhörighet och delaktighet i 

relationer med andra människor är grundläggande begär (Eriksson, 1987; 2014). Vårdaren 

måste se till de primära begären för att kunna förstå människan. Människan har andliga, 

sociala och relationsbehov som vårdaren måste uppträda mot. Tillfredsställs inte människans 

begär kan de leda till att problem uppstår (Eriksson, 2014). Människan vill känna tillhörighet 

i en större helhet samtidigt som hen vill vara unik. Det är i relationen med andra människor 

som människan blir medveten om sig själv, att bli lyssnad på bekräftar människans innersta 

önskan och ger den kraft att orka. Om relationen med andra människor är oäkta påverkar det 

självmedvetenheten. Självmedvetenheten måste finnas för att kunna uppleva något och för 

att förstå sin medvetenhet. Upplevelser är personliga och kan inte tolkas av någon annan. I 

vården erfar människan ett möte med sig själv där hen ansikte mot ansikte upplever den egna 

ensamheten och det gör människan sårbar. Genom självbestämmande skapas en egen 

identitet och förmågan till att älska människan genom självförverkligande. När människan 

blir medveten om andlig frihet möjliggörs en sann upplevelse av frihet. Kraft kan människan 

samla genom att fly in i egenvärden där fantasi, dagdrömmar och ro tar plats. Detta ger kraft 

till att orka möta omvärlden (Eriksson, 1987).  

2.3.2 Lidande  

Lidande ingår i livet och är relaterat till hälsa. Lidande delas in i livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande (Eriksson, 2015). 
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Livslidande handlar om lidande som kan mötas i livet. Det kan till exempel vara en 

skilsmässa, olika former av livskriser, sorg eller trauma (Eriksson, 2015). Sjukdom, ohälsa 

men även att vara patient påverkar hela människans livssituation, då det självklara och 

invanda i livet plötsligt rubbats. Människan påverkas av ett lidande som har en inverkan på 

hela livssituationen. Livslidande kan till exempel vara ett hot mot ens totala existens men 

även en förlust av möjlighet till olika gemensamma tillställningar. Livslidande är relaterat till 

att leva och att vara människa bland andra människor. Att hotas av känslan av att dö utan att 

veta när, är ett stort lidande. Att uppleva hotet av att dö medför känslor som rädsla och 

förtvivlan som blandas med vilja till liv och kamplust. Människans hela livssituation kan 

förändras på många sätt. Där fysiskt lidande som svår smärta påverkar människan på ett 

förlamande sätt. En oförutsedd och påtvingad förändring som påverkar människans 

livssituation strider mot det naturliga, där människan behöver finna ett nytt sammanhang 

(Eriksson, 2015). 

 

Sjukdomslidande är det lidande som själva sjukdomen orsakar. Sjukdom och behandling kan 

skapa ett lidande för patienter som i första hand handlar om smärta. Smärta som oftast är 

kroppslig smärta, är en av det vanligaste orsakerna till lidande i samband med sjukdom. 

Relationen mellan smärta-lidande är central. Ett outhärdligt lidande kan lindras genom att 

lindra smärtan. Kroppslig smärta som uppkommit på grund av sjukdom och behandling är 

sällan bara kroppslig utan upplevs av människan som helhet. Själsligt och andligt lidande 

förorsakas av upplevelser som förnedring, skam och/eller skuld som människan upplever i 

relationer till sin sjukdom eller behandling (Eriksson, 2015). 

 

Vårdlidande är de lidande som orsakas av vården och har inget att göra med sjukdomens 

symtom, utan innebär en otillräcklig vård från vårdare. Lidande som uppstår på grund av 

bristande vård betraktas som vårdlidande och är ett onödigt lidande. Det kan till exempel 

vara att patienter inte blir informerade på ett adekvat sätt, utan där viss information 

angående vårdandet undanhålls för patienter. Andra exempel på vårdlidanden kan vara att 

patienter känner, osäkerhet, rädsla, väntan och ensamhet i vården. Vårdlidande kan delas in i 

olika kategorier, där den vanligaste kategorin handlar om att patienters värdighet kränks. 

Där situationer som till exempel att vårdare inte ser utan nonchalerar patienter. Dessa 

patienters hälsoresurser påverkas negativt och möjligheten till att vara patient fullt ut 

minskar. Straff och fördömelse är en annan kategori inom vårdlidande. Där vårdlidande 

uppkommer till följd av fördömelse, vilket handlar om vårdarens auktoritet. Vårdare som 

fattar felaktiga beslut om vad som är rätt eller fel för den unika patienten, leder till att 

patienter kränks och fråntas sin fria vilja. Maktutövning från vårdare ger patienter ett 

vårdlidande i form av känsla av maktlöshet. Den sista kategorin är det vårdlidande som 

uppkommer till följd av utebliven vård eller icke-vård. Om vårdare inte läser av vad patienter 

behöver uteblir vården, vilket leder till icke-vård som medför lidande för patienter. Genom 

information och att ta patienters situation på allvar kan vårdare motverka vårdlidande 

(Eriksson, 2015). 
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2.3.3 Vårdande relation  

Relationen mellan vårdare och patienter innehåller en ömsesidighet och professionalitet men 

även etiska krav (Eriksson, 2014). Samspelet i relationen mellan vårdare och patienter utgörs 

av ömsesidighet och samverkan betraktas som ett teknologiskt seende. Då vårdandet endast 

består av interaktion utan vårdrelation riskerar vårdandet att endast bestå av ”tom teknik”. 

Den vårdande relationen kan ses som ett möte i sann kärlek. I den vårdande relationen kan 

vårdare och patienter ses som två mottagare där utbytet ses som en kraft, kraften att 

ge möjligheten till att orka. Vårdandet går ut på att den unika patienten känner, tro, hopp och 

kärlek genom att vårdas med att ansa, leka och lära. Vårdandet kan ses som en hyllning och 

kärlekshandling till patienter. Grunden i vårdandet är kärleken, där vårdandets förmåga 

förverkligas av kärlek. Det finns olika anledningar som begränsar förmågan att förmedla 

kärlek. En vårdare som vårdar utstrålar kärlekens ljus och kraft. Finns harmoni i vårdandet 

kan patienten själv avspegla det genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Alla vårdare har en 

egen personlig stil i sitt vårdande samt olika förutsättningar som kan påverka vården. Om 

vårdaren känner glädje och kallelse inför att vårda kan vårdaren vandra med patienten och 

visa vägen (Eriksson, 1987).  

 

Optimal vård ses om patienter i vården ges möjlighet till utveckling. För att lyckas med det 

krävs det att vårdaren har förmågan till distans och närhet. Den vårdande relationen 

påverkas av att vårdaren har ett större ansvar än patienten, på grund av sin position, detta 

ligger till grund för en professionell vårdande relation. I den vårdande relationen ses en 

ömsesidig överenskommelse där patienten tillåts att vara patient. Patienters position ska 

kunna påverka vårdaren med sina begär. Det ses som en konst att vårda en patient lika väl 

som att själv bli vårdad. Detta perspektiv kan öppna möjligheter i den vårdande relationen då 

båda parter får en förståelse för den andre. Vårdandet kan ses som en kultur som skapas av 

vårdare och patienter som söker vård. I vårdkulturen ges kärlek i form av vårdande mellan 

vårdare och patienter. Att ta emot kärlek i form av vård gör att patienterna känner sig 

omhändertagna och ropet på hjälp besvarats, upplevelse av frihet infinner sig. Patienter som 

vårdas i vårdkulturen upplever inte känslor som skuld och skam, då vårdaren ses som en 

vårdande människa. En vårdare har respekt inför livet och patienten och står på deras sida 

(Eriksson, 1987). I vårdmötet med vårdaren ges patienterna möjlighet att yttra begär, behov 

och problem (Eriksson, 1987; 2014).  

2.4 Styrdokument och lagar  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) står det att vården ska prioritera patienter som är 

i störst behov av vård. Patienter har rätt till vård som tillgodoser kraven för en god vård. 

Vården ska bedrivas med respekt för den individuella värdigheten, integriteten och 

självbestämmandet. Den ska utformas så att patienter är i säkerhet och trygghet med hjälp av 

resurser, utrustning och lokaler som krävs för att bedriva en säker vård. Sjukvårdens syfte är 

att bedriva vård på samma villkor, vilket innebär att vården bedrivs med respekt för 

patienters värdighet och lika värde. Vårdens arbete ska syfta att främja hälsa och förebygga 

ohälsa. 



 

8 

 

Patientlagens (2014:821) syfte är att stärka patienters ställning och inflytande i att främja 

patienters integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienter ska informeras om sitt 

hälsotillstånd och de metoder som finns angående undersökning, vård och behandling. 

Patienters självbestämmande och integritet ska respekteras. Vård får endast ges med 

patientens samtycke eller om någon annan lag följs. Vården ska så långt som möjligt 

utformas o genomföras i samråd med patienten. 

I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) står det att vården ska bemöta patienter med 

respekt, omtänksamhet och att de ska vara med och påverka utformningen av vården i den 

mån det går. Vårdpersonal har eget ansvar i utförande och genomförandet av 

arbetsuppgifter. Vårdpersonal har skyldighet att anmäla till vårdgivaren om det funnits risk 

för vårdskada eller om det skett en vårdskada, vilket stärker patientsäkerheten. 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver i ICN:s etiska kod, riktlinjer för 

sjuksköterskeprofessionens etik som delats in i fyra huvudområden. Innehållet tar upp att 

sjuksköterskor ska uppvisa professionella värden som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet. Sjuksköterskor ska uppträda på ett sätt där yrkets anseende 

stärks och allmänhetens förtroende ökar. Ett personligt ansvar hos sjuksköterskor är att de 

ska vara öppna för ett kontinuerligt lärande, baserad på evidensbaserad 

forskning.  Innehållet tar även upp vikten av att sjuksköterskor ska värna om sin egen hälsa 

för att behålla förmågan till att ge en god vård. Omvårdnadens värdegrund ska 

sjuksköterskor aktivt upprätthålla och utveckla under sitt aktiva yrkesliv. Sjuksköterskor ska 

också verka för ett gott samarbete mellan kollegor och visa medarbetare respekt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).    

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att vistelsen på akutmottagningar kan innebära väntan för patienter. 

I väntan kan upplevelser av oro och frustration infinna sig hos patienter på grund av att 

information från vårdpersonal kan vara bristfällig samt oro över sina besvär. Tidigare 

forskning visar också på erfarenheter av att vårdpersonal ibland kan utföra ett arbetsmoment 

på patienter utan att förklara vad och varför. Det leder till att patienter inte känner sig 

bekräftade. Patienter kan uppleva att vårdpersonal är stressad vilket kan medföra att 

patienter undviker att be om hjälp. Patienter har erfarenheter av att akutmottagningars 

utformning inte alltid var anpassad för dem. Tidigare forskning visar att möjligheten till att 

vårda patienter i enlighet med lagar, forskning samt vårdvetenskaplig teori inte alltid är 

möjlig på akutmottagningar. Patientlagen styrker vikten av att patienter ska vara delaktiga i 

sin vård, vilket inte alltid efterlevs då patienter kan uppleva att de får bristfällig information. 

Eriksson betonar vikten av att vårda människan som en helhet av kropp, själ och ande, där 

tid kan vara av betydelse för att kunna skapa en vårdande relation mellan sjuksköterskor och 

patienter. Förhoppningsvis kan examensarbetet bidra med mer kunskap och förståelse för 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på akutmottagningar. På så sätt kan vårdandet på 

akutmottagningar stärkas och synliggöras, vilket förhoppningsvis kan minska lidandet för 

patienter samt för sjuksköterskor.   
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på akutmottagningar.  

4 METOD 

Den valda metoden är systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes utifrån Evans 

(2002). Det innebär att kvalitativa artiklars resultat sammanställs utan tolkning. Genom 

denna metod kan en djupare förståelse av människors erfarenheter bildas (Segesten, 2012). 

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och därför var denna 

metod relevant för att kunna svara an på syftet. 

4.1 Urval och datainsamling 

Det första steget i en litteraturstudie med deskriptiv syntes är att samla in datamaterial, det 

vill säga att söka artiklar som svarar an på examensarbetets syfte (Evans, 2002).  Sökning av 

artiklar har skett i databaserna Cinahl plus och PubMed.  Dessa databaser länkar till i princip 

alla engelskspråkiga tidskrifter som publicerar artiklar inom det vårdvetenskapliga området 

(Polit & Beck, 2012). Flera av söktermerna som använts är hämtade från Medical Subject 

Headings (MESH). MESH-termer inkluderar många ord till ett, vilket gör det lättare att få 

fram artiklar som berör intresseområdet. Sökord som använts är emergency department, 

emergency nursing, emergency nurses, caring, care, assisting, experience, nurses 

experience, nursing attitudes, nurses perspective, communicate och qualitative. Boolesk 

sökteknik användes för att knyta samman två eller flera sökord genom att använda 

operatorer som AND, OR och NOT. Trunkeringar i form av sterisk symbol användes för att få 

fler sökord oavsett ordet böjning (Östlund, 2012). Om sökträffen blev över 50 träffar togs 

vissa sökord bort eller så lades fler till för att få en mer begränsad sökning. Se bilaga A för hur 

sökorden har kombinerats samt hur boolesk sökteknik och trunkering har använts. 

Artiklar söktes utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna för samtliga 

artiklar var att de skulle vara skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv med erfarenhet av att 

vårda på akutmottagningar, skrivna på det engelska språket samt vara peer reviewed. Peer 

Review innebär att artikeln är kritiskt granskad av oberoende sakkunniga forskare (Codex, 

2017a). Avgränsningar i databassökningar var av betydelse för att få tillgång till den senaste 

forskningen samt för att se om artiklarna var vetenskapligt granskade (Friberg, 2012). I 

början av sökningen var inklusionskriteriet artiklar med publicerings år 2010-  för att få fram 

så aktuell forskning som möjligt. Den ändrades sedan till år 2008-  för att öka antalet 

artiklar. Exklusionskriterierna var artiklar skrivna ur patient-, anhörig- eller andra 

yrkesgruppers perspektiv. Artiklar om att vårda barn, kvantitativa artiklar, reviews, icke 
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vårdvetenskapliga artiklar, artiklar publicerade före år 2007 samt artiklar som inte var på 

engelska eller svenska exkluderades också.   

Artiklar vars titlar var relevant för att kunna svara an på syftet lästes dess abstrakt. Det 

artiklar som var relevanta valdes ut för ytterligare granskning. Efter databassökningar hade 

19 vårdvetenskapliga artiklar valts. Artiklarna lästes sedan igenom flera gånger för att se om 

de verkligen uppfyllde inklusionskriterierna samt om de svarade an på syftet. Under denna 

process valdes artiklar bort exempelvis på grund av de var skrivna ur fel perspektiv.  Det 

resulterade i att 10 vårdvetenskapliga artiklar granskades enligt Fribergs (2012) 

kvalitetsgranskning, se bilaga B. Artiklarnas poäng ifrån denna granskning presenteras i 

artikelmatrisen, se bilaga C. Dessa 10 artiklar ligger till grund för analysen i examensarbetet.  

4.2 Genomförande och dataanalys  

Artiklarna analyserades enligt Evans (2002) analysmetod. Denna analys innebar att 

kvalitativa studiers resultat analyserats och sammanställts. Det fanns två tillvägagångssätt 

för att analysera kvalitativa artiklar och en beskrivande syntes valdes. Den beskrivande 

syntesen innehöll fyra steg; insamling av datamaterial, identifiering av nyckelfynd, 

sammanställning av studiernas alla teman samt att beskriva fenomenet. 

I första steget, görs sökningar av artiklar genom databassökning med hjälp av inklusions- 

och exklusionkriterier (Evans, 2002). Datainsamlingen skedde genom databassökning för att 

få fram relevanta artiklar som svarade an på examensarbetets syfte. De valda artiklarna 

kvalitetsgranskades sedan enligt Fribergs (2012) granskningsprotokoll. 

I andra steget identifierades nyckelfynd i artiklarnas resultat (Evans, 2002). Efter att ha läst 

artiklarna ett flertal gången kunde en helhet skapas samt detaljer urskiljas. Sedan 

numrerades alla artiklar. Nyckelfynd ifrån varje artikels resultatdel som svarade an på 

examensarbetets syfte ströks över med en markeringspenna. De 120 nyckelfynden skrevs 

sedan ner i ett Word-dokument. Efter varje nyckelfynd skrevs artikelns nummer för att 

lättare kunna urskilja vilken artikel nyckelfyndet kom ifrån. Word-dokumentet skrevs sedan 

ut och varje nyckelfynd klipptes ut. 

I tredje steget görs en sammanställning av nyckelfynden genom att sortera dessa efter 

likheter och olikheter (Evans, 2002). Nyckelfynd med liknande innehåll och budskap bildade 

ett tema. Efter att olika teman bildats gjordes ytterligare en urskiljning av nyckelfynden 

under varje tema. Det i sin tur bildade subteman. Exempel på nyckelfynd, subteman och 

teman återfinns i Tabell 1. 

I fjärde och sista steget beskrivs fenomenet genom att beskriva det nyckelfynd, subteman och 

teman som tagits fram, genom att referera tillbaka till ursprungsartiklarna (Evans, 2002). 

Det två teman tillsammans med dess subteman utgjorde examensarbetets resultat. Det fyra 

subteman som bildats beskrevs i löpande text under dess tema för att få en ökad förståelse av 

fenomenet. 

 

https://docs.google.com/document/d/183swjmwmchswkomVDUt3MOHuN_ie2i8Wkd8rjO_mODQ/edit#_msocom_1
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Tabell 1 Exempel på del av analysmatris. 

Nyckelfynd Subtema Tema 
ED nurses are constantly under 
pressure to maximize their time each 
shift to effectively manage their client 
workload. 

 
 
 
 
 
 

Att ha förutsättningar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårdandets 
utmaningar 

 
 

The time-pressured environment of the 
ED required efficient, accurate, and 
rapid assessment and intervention with 
each patient to get them discharged or 
admitted to an inpatient bed. 
It´s hard. You know, sometimes you´re 
out there doing twenty-minutely nebs 
on people, with bottles of oxygen 
beside them. You just, you never, you 
feel like you never catch up. 
I do not know what the protocol or the 
guideline is and if there is a specific 
course for suicide assistance. So I feel 
so incompetent. 

 
 
 
 
 
Att ha kompetens 
 
 

This kind of patient is not my favorite. I 
do not have the skills to assist them. I 
never wanted to work at any 
psychiatric service. I am afraid of these 
patients and i don´t know how to deal 
with them… 

A survivor that is ’awake and smiling’ 
and has ’survived’ consoles the EN´s 
stress and sadness:’…it makes a lot of 
difference…I can see that at least what 
I have done it did make a 
change…makes me more happy and 
relieved. Then my stress level is 
gone…it erased that sadness that was 
on me… 

4.3 Etiska överväganden 

Under examensarbetets gång har reflektioner och etiska överväganden skett kontinuerligt, 

för att undvika exempelvis förfalskning, plagiering eller förvrängningar av materialet.  

Det är av betydande vikt att ha god forskningsetik då tillit till den avsedda forskningen ska 

finnas. Förvrängningar, exkluderingar eller inkluderingar av tidigare forskning som sker 

avsiktligt i en process är inte tillåtet. Oredligheter i forskningen minskar förtroendet för det 

vetenskapliga resultatet (Codex, 2017b). Enligt Polit och Beck (2012) är analysen av 

materialet av stor vikt för att på ett tillförlitligt, objektivt och uppriktigt sätt vara trovärdigt. 

För att undvika misstolkningar skrivs citat med citationstecken eller indrag på originalspråk 

med källhänvisning (Vetenskapsrådet, 2017). Författarnas egna åsikter och värderingar ska 

inte påverka eller förvränga resultatet av examensarbetet.  
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5 RESULTAT 

I denna del beskrivs resultatet av analysen som svarade an på examensarbetets syfte. Två 

teman identifierades och två subteman formulerades under varje tema. Teman med 

tillhörande subteman presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 Resultat av subtema och tema 

Subtema Tema 

 
Att ha förutsättningar 
 

 
 
Vårdandets utmaningar 

 
Att ha kompetens 
 

 
Att nå fram 
 

 
 
Kommunikationens betydelse 
  

Att interagera 
 

5.1 Vårdandets utmaningar 

Nedan följer en beskrivning av examensarbetets första tema. Avsnittet består av två delar 

som beskriver Att ha förutsättningar och Att ha kompetens. 

5.1.1 Att ha förutsättningar 

Det framkom att sjuksköterskorna erfor att akutmottagningar som arbetsplats var en 

utmaning för dem i sitt vårdande av patienter. Exempelvis hade sjuksköterskorna 

erfarenheter av att akutmottagningars utformning inte alltid var anpassad för alla patienter 

som kom till akutmottagningar (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Tse, Hung & Pang, 

2016; Taylor, Rush & Robinson, 2014; Kongsuwan m.fl.,2016). Patientflödet på 

akutmottagningar vara ibland högt vilket kunde påverka vårdandet negativt, då det blev svårt 

att få till en lugn miljö som sjuksköterskorna erfor att en del patienter behövde (Marynowski-

Traczyk & Broadbent, 2011; Taylor m.fl., 2014). Det höga patientflödet framkallade 

upplevelser av stress hos sjuksköterskorna som beskrev att de arbetade i ett högt tempo för 

att hjälpa så många patienter som möjligt (Fry m.fl., 2012) samtidigt som de gjorde effektiva, 

korrekta och snabba bedömningar av patienter utifrån allvarlighetsgrad (Marynowski-

Traczyk & Broadbent, 2011; Taylor m.fl., 2014; Kongsuwan m.fl.,2016). Sjuksköterskorna 

hade erfarenheter av att prioriteringarna kunde leda till långa väntetider för patienter, vilket i 

sin tur ibland ledde till att patienter blev fientliga (Fry, m.fl., 2012). Upplevelser som 

otillräcklighet fanns hos sjuksköterskorna, då de visste att det fanns patienter som väntade 

på att få deras hjälp (Bergman, 2012; Taylor m.fl., 2014; Tse m.fl., 2016):  
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The truth of the matter is that when… the MI (heart attack) come(s) in, the MI is going to 

”win” so to speak. It is. You´re not going to bother to turn that patient who may have been 

laying on their back for how many hours. Or do their mouth care. … You are going to be 

looking after the MI (Taylor m.fl., 2014, s. 188).    

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att tillräcklig tid till att vårda patienter inte alltid 

fanns (van der Wath, van Wyk & van Rensburg, 2013; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 

2011; Taylor m.fl., 2014; Bergman, 2012). Sjuksköterskorna erfor svårigheter med att bygga 

upp en vårdande relation med patienter eftersom det oftast var korta vårdmöten. 

Sjuksköterskorna erfor att de ibland tänkte på patienterna efter arbetspasset och om det de 

gjort för patienter var tillräckligt (van der Wath m.fl., 2013). Upplevelser av otillräcklighet 

och frustration förekom hos sjuksköterskorna då arbetet på akutmottagningar ibland 

hindrade dem från att utföra den vård de var utbildade till att ge. Sjuksköterskorna erfor att 

den bristande tiden till att ge vård kunde leda till att de valde att stanna kvar efter deras 

schemalagda arbetspass, eftersom de upplevde en känsla av att de inte gjort tillräckligt 

(Taylor m.fl., 2014):  

That is…one thing that I´ve really struggled with as an emerg nurse. … Where I have just felt 

like I couldn´t stay anymore because it was too hard to go home at the end of the day and feel 

like I hadn´t provided adequate care to my patients. That it wasn´t safe. That it wasn´t proper. 

That people were being left on stretchers for far too long. That they were getting pressure 

sores. That they were getting more confused. … This isn´t what I went into nursing to do 

(Taylor m.fl., 2014, s.188). 

Sjuksköterskorna erfor att de ofta hade många bollar i luften samtidigt eftersom de vårdade 

patienter med olika diagnoser och åkommor (Fry m.fl.,2012; Bergman, 2012). 

Oförutsägbarheten som var på akutmottagningar krävde att sjuksköterskorna var väl 

förberedda på hur de skulle agera, eftersom patienters tillstånd snabbt kunde förändras 

(Alzghoul, 2014). Sjuksköterskorna erfor att patienter inte kom vidare i vårdkedjan vilket 

ingav känslor som exempelvis kunde vara frustration. Upplevelser av maktlöshet kunde 

infinna sig hos sjuksköterskorna då de la märke till att patienter blev allt sämre i sitt tillstånd, 

men att de inte hade förutsättningar till att förhindra det (Fry m.fl., 2012). ”This patient 

spend six hours out in the waiting room, they were septic, now they´ve dropped their blood 

pressure to 70, we haven´t had a bed for them..”(Fry m.fl., 2012, s. 205). Samarbetet mellan 

vårdpersonal erfor sjuksköterskorna då vara av stor betydelse eftersom det påverkade 

vårdandet positivt (Bergman, 2012).   

5.1.2 Att ha kompetens 

Det framkom att genom erfarenhet skapades trygghet hos sjuksköterskorna i arbetet på 

akutmottagningar samt upplevelser om att ha kompetens. Genom erfarenhet upplevde 

sjuksköterskorna att det blev lättare att hantera de praktiska färdigheter som de behövde 

kunna i vårdmötet (Alzghoul, 2014; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; van der Wath 

m.fl., 2013; Vedana m.fl., 2017). Att ha kompetens kunde medföra att sjuksköterskorna 

upplevde sig förberedda på att möta patienter från olika patientgrupper som kom till 
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akutmottagningar (Alzghoul, 2014; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; van der Wath 

m.fl., 2013; Vedana m.fl., 2017). Att uppleva sig inkompetent fanns dock bland 

sjuksköterskorna. Det framkom att vissa av sjuksköterskorna kände sig inkompetenta då de 

upplevde att de inte alltid hade tillräckligt med kompetens och erfarenhet till att vårda alla 

olika patientgrupper som sökt sig till akutmottagningar. En del av sjuksköterskorna kunde 

hitta på ursäkter för att undvika att vårda specifika patientgrupper på grund av osäkerhet 

(Vedana m.fl., 2017): 

This kind of patient is not my favorite. I do not have the skills to assist them. I never wanted to 

work at any psychiatric service. I am afraid of these patients and i don´t know how to deal with 

them” (Vedana m.fl., 2017, s. 349). 

Sjuksköterskorna som hade arbetat en längre tid på akutmottagningar berättade om 

hur de lärt sig att förhålla sig till det intryck de mötte, eftersom de upplevde trygghet i 

sjuksköterskerollen samt att de upplevt sig ha kompetens. I vårdmötet blev det lättare 

att vara professionell, utan att drunkna i patienters känslor (van der Wath m.fl., 2013; 

Alzghoul, 2014). Färdigheter och erfarenheter från att vårda patienter fördes sedan 

vidare till andra patienter med liknande besvär samt till annan vårdpersonal med 

mindre erfarenhet (Vedana m.fl., 2017; Alzghoul, 2014). Genom olika färdigheter i 

exempelvis bedömning och i hantering av patienter erfor sjuksköterskorna att de hade 

kompetens till att kunna uppfylla olika patientgruppers unika behov, vilket skapade en 

trygghet i vårdmötet (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; van der Wath m.fl., 

2013). När sjuksköterskorna såg att det de gjort för patienterna varit av betydelse, 

kunde stressnivån hos dem minska samt en lycklighetskänsla kännas (van der Wath 

m.fl., 2013): 

A survivor that is ’awake and smiling’ and has ’survived’ consoles the EN´s stress and 

sadness:’…it makes a lot of difference…I can see that at least what I have done it did make a 

change…makes me more happy and relieved. Then my stress level is gone…it erased that 

sadness that was on me…’(van der Wath m.fl., 2013, s. 2246). 

I mötet med patienter använde sjuksköterskorna sig av sin kompetens inom området 

omvårdnad för att förebygga och minska patienters lidande. Genom exempelvis 

lägesändring erfor sjuksköterskorna att patienters smärta kunde minska, vilket kunde 

leda till att patienters lidande under väntetiderna kunde minska (Tse, m.fl., 2016).   

5.2 Kommunikationens betydelse 

Nedan följer en beskrivning av examensarbetets andra tema. Avsnittet består av två delar 

som beskriver Att nå fram och Att interagera. 
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5.2.1  Att nå fram 

I vårdmötet med patienter kunde sjuksköterskorna erfara att deras kommunikativa förmåga 

var av betydelse (Alzghoul, 2014; Jones, 2008; van der Wath m.fl., 2013; Vedana m.fl., 2017). 

Exempelvis kunde sjuksköterskorna ibland möta patienter som inte ville bli vårdande. Detta 

skapade etiska dilemman för sjuksköterskorna då de erfor att de hade kunskap och en vilja 

att hjälpa dessa patienter, men att patienter inte var beredda på att ta emot deras omsorg. 

Den kommunikativa förmågan användes för att försöka övertyga patienter om att ta emot 

den hjälp som sjuksköterskorna ansåg att de behövde (van der Wath m.fl., 2013: Vedana 

m.fl., 2017). Utbytet av information med patienter erfor sjuksköterskorna var av betydelse. 

Genom utbytet av information kunde sjuksköterskorna erfara att patienterna fick en ökad 

förståelse över situationen samt ett lugn (Bergman, 2012; Fry m.fl., 2012; Jones, 2008; 

Taylor m.fl., 2014; Tse m.fl., 2016). 

 

Det fanns en ambition hos sjuksköterskorna att titta till patienter så fort det fanns tid, för att 

hålla dem uppdaterade om deras fortsatta vård. De erfor att detta kunde leda till minskad 

risk för missförstånd och upprördhet hos patienter (Jones, 2008; Fry m.fl., 2012):  

I do. I like to keep them up to date, tell them what´s happening, explain, you know, time 

constraints and bed constraints and I think that if you keep the patient up to date and 

educated on what´s going on, then there is less chance of them flaring up. Because, you know, 

everyone gets agitated our there and they all get together and start agitating each other, then 

the relatives get involved, but if you keep everybody nice, smiling and happy it makes a 

difference (Fry m.fl.,2012, s. 206).  

Sjuksköterskornas information till patienter kunde exempelvis innehålla råd för att undvika 

försämring under väntan (Taylor m.fl., 2014). I vårdmötet kunde också information 

inhämtas, vilket underlättade sjuksköterskornas arbete för att bedöma och prioritera 

patienter (Fry m.fl.,2012). Sjuksköterskorna erfor också att flertalet patienter hade 

förväntningar om att sjuksköterskorna skulle lösa deras problem, något de inte alltid kunde 

uppfylla. Utbytet av information ansågs av sjuksköterskorna vara av stor vikt för att 

informera och vägleda patienter om hur de kunde gå tillväga för att få den hjälp som de 

behövde (Bergman, 2012).   

5.2.2 Att interagera 

I vårdmötet erfor sjuksköterskorna att känslan av sympati kunde upplevas för patienter, 

eftersom de befann sig i ett sårbart och maktlöst läge. De erfor att de velat bekräfta patienters 

lidande samt försökt ge dem det nödvändiga stödet. I vårdmötet erfor sjuksköterskorna att 

det kunde möta patienter som varit allvarligt skadade (Alzghoul, 2014; van der Wath m.fl., 

2013; Vedana m.fl., 2017). Upplevelsen av obehag kunde då infinna sig, samtidigt som de 

upplevde att de ville hjälpa patienter. De erfor att de inte kunnat titta bort, oavsett hur 

allvarligt skadade patienter var (Alzghoul, 2014; van der Wath m.fl., 2013). Sjuksköterskorna 

erfor också en utmaning i att förhålla sig professionell utan att förlora kontrollen över sina 

känslor i vårdmötet (van der Wath m.fl., 2013). Efter att ha lyssnat på vad patienter varit med 
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om erfor sjuksköterskorna att de ibland kunde känna liknande känslor som patienter (van 

der Wath m.fl., 2013). Känslor av exempelvis sorg, rädsla och ilska erfor sjuksköterskorna 

kunnat känna i vårdmötet med patienter (Alzghoul, 2014; van der Wath m.fl., 2013; Vedana 

m.fl., 2017). Sjuksköterskorna erfor detta som stressande och deprimerade eftersom 

patienters känslor ibland nådde deras hjärtan. De erfor också att tankar och känslor från 

vårdmötet kunde sitta kvar en längre period efter vårdmötet hade skett. Hos en del av 

sjuksköterskorna framkom det att scenarion ifrån vårdmötet ibland spelades upp i deras 

huvud. Tankar, upplevelser och känslor ifrån vårdmötet erfor sjuksköterskorna kunde 

medföra en effekt på deras familjer (van der Wath m.fl., 2013).  Sjuksköterskorna betonade 

vikten av att ha en trygg och stabil arbetsgrupp där vårdpersonal kunde ta stöd av varandra, 

då arbetet på akutmottagningar kunde vara känslomässigt påfrestande (Alzghoul, 2014):  

“I mean, you’re working with a lot of, a lot of nice people, and you do have a laugh and… I 

think there’s a great camaraderie between nurses in a place like this. I mean, I think you need 

it. I think… I mean…they are, they’re a nice bunch of people, and they do a good job (Alzghoul, 

2014, s. 18).   

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att vårda patienter som inte talade samma språk 

som dem. Kommunikationen via tal blev bristfällig vilket upplevdes som en utmaning, 

eftersom de inte alltid visste hur de skulle agera eller hantera situationen. Genom att 

kommunicera via kroppsspråk, exempelvis genom beröring eller genom att möta patienters 

blick kunde sjuksköterskorna försöka bekräfta patienterna i vårdmötet. För att kunna 

kommunicera verbalt med patienter tog sjuksköterskorna hjälp av en tolk eller annan 

vårdpersonal på avdelningen som kunde tala patienters språk. Att ta hjälp av en tolk eller 

annan vårdpersonal erfor sjuksköterskorna kunde ha fördelar och nackdelar. Fördelar kunde 

vara att sjuksköterskorna fick en möjlighet att kommunicera direkt med patienter och utbyta 

information. I vårdmötet där samma språk talades la sjuksköterskorna också märke till att 

patienter fick ett lugn. Patienters ögon tändes och det blev en omedelbar vändning med glada 

miner, skratt och leenden i vårdmötet. Sjuksköterskorna kunde dock erfara att hjälpen från 

en tolk eller annan vårdpersonal också kunde ha sina nackdelar. En osäkerhet kunde erfaras 

då de inte visste om det som tolken sade till patienter överensstämde med det de sa (Jones, 

2008): ”You can´t always rely on whoever comes in with them to interpret correctly as far as 

medical [informatinon] because I don´t know if they´re communicating what i´m telling 

them [and] I have no way to check that” (Jones, 2008, s. 201).  En annan nackdel kunde vara 

att tolk eller annan vårdpersonal som kunde tala patienters språk inte alltid fanns på plats 

(Jones, 2008). 

Det framkom att sjuksköterskorna erfor att kommunikationen och samarbetet med 

vårdpersonal var av stor betydelse (Bergman, 2012; Alzghoul, 2014). En trygghet bland 

sjuksköterskorna erfors då läkare gav tydlig information om vad de ville göra med patienter 

(Bergman, 2012). Det framkom också att brister i kommunikationen och i 

samarbetsförmågan kunde leda till frustration (Bergman, 2012; Taylor m.fl., 2014). Otydliga 

direktiv från läkare kunde skapa förvirring hos sjuksköterskorna samt upplevelse av 

maktlöshet (Bergman, 2012). Erfarenheter av att behöva agera på ett sätt som inte upplevdes 
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som det optimala fick sjuksköterskorna att uppleva frustration. Sjuksköterskorna erfor då att 

förutsättningar till att ge vård hindrades (Taylor m.fl., 2014). 

6 DISKUSSION  

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på 

akutmottagningar. Diskussionsavsnittet är indelat i tre delar, resultatdiskussion, 

metoddiskussion och etikdiskussion. I resultatdiskussionen ställs resultatet mot delar av 

tidigare forskning om patienters erfarenheter av att söka vård och vårdas på 

akutmottagningar samt Erikssons vårdvetenskapliga perspektiv.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att förutsättningar till att vårda inte alltid fanns för 

sjuksköterskorna på akutmottagningar. Tiden till att vårda var begränsad vilket medförde att 

det blev svårt att bygga upp en vårdande relation med patienter. Sjuksköterskorna erfor 

också att de arbetade i en stressig och tidspressad miljö där snabba, effektiva och korrekta 

bedömningar skulle utföras på patienter. I tidigare forskning framkommer det att patienter 

upplever att vårdpersonalen är stressad på avdelningen, vilket kan medföra att de inte ber om 

hjälp (Dahlen m.fl., 2012). Att ha tillräckligt med tid kan då ses som en förutsättning som 

sjuksköterskor kan behöva för att kunna ge vård. Frigörs det mer tid till sjuksköterskor på 

akutmottagningar kan det skapas möjligheter till att bygga upp det Eriksson (2001) beskriver 

som en vårdande relation med patienter i vårdmötet. Där sjuksköterskorna med kärlek kan 

vårda den unika patienten genom ansa, leka och lära. 

  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna erfor att patienter kunde bli sämre i sitt 

tillstånd, men att sjuksköterskorna inte hade förutsättningar till att förhindra det. 

Upplevelsen av frustration infann sig också då sjuksköterskorna erfor att patienter inte kom 

vidare i vårdkedjan. Tidigare forskning visar på att patienter kan reagera på orättvisa då 

patienter som anländer senare än dem, ibland får vård för dem (Considine m.fl., 2010; 

Olofsson m.fl., 2012). Resultatet visar på att arbetet på akutmottagningar följer det som står i 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), att vården ska prioritera patienter som är i störts 

behov av vård. Förhoppningsvis beror orättvisan på patienters olika allvarlighetsgrad. I 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det också att vården ska utformas sa att 

patienter är i säkerhet och trygghet med hjälp av resurser, utrustning och lokaler som krävs 

för att bedriva en säker vård. Resultatet visar på att sjuksköterskorna erfar att förutsättningar 

till att ge vård kan hindras, vilket hindrar dem ifrån att ge den vård som de är utbildade till 

att ge. När sjuksköterskorna beskrev att de erfor att patienter kan bli sämre i sitt tillstånd 

men att sjuksköterskorna inte hade förutsättningar för att förhindra tydliggörs det brister 



 

18 

 

som kan finnas på akutmottagningar. Det framgick att sjuksköterskorna känt det Eriksson 

(2015) beskriver som ett lidande, då de känt sig maktlösa och frustrerade.   

  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna erfor att patientflödet ibland var högt samt att 

patienters allvarlighetsgrad varierade. Det höga patientflödet led till långa väntetider för 

patienter, vilket i sin tur ledde till att patienter blev fientliga. Sjuksköterskorna erfor att 

känslan av otillräcklighet fanns hos dem då de visste att det fanns patienter som väntade på 

att få deras hjälp. I tidigare forskning framkommer det olika anledningar till varför patienter 

söker sig till akutmottagningar. Det kan exempelvis vara att patienter är i akut behov av att få 

medicinsk behandling, att de bor i närheten eller att patienter känner sig ensamma (Dahlen 

m.fl., 2012). I tidigare forskning framgår det också att patienter har erfarenheter av att bli 

ifrågasatta angående orsaken till att de söker sig till akutmottagningar, vilket kan inge 

känslan av att känna sig ovälkommen (Möller m.fl., 2010). Resultatet och tidigare forskning 

tydliggör en ond cirkel som kan råda på akutmottagningar. Det framgår att det finns otydliga 

riktlinjer om var patienter ska vända sig när de är i behov av vård, vilket leder till att 

patientflödet på akutmottagningar kan bli högt samt där patienters allvarlighetsgrad varierar. 

Arbetssättet på akutmottagningar där patienter får vänta länge motsäger det som står i 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). står 

det att patienter ska ges vård på lika villkor och förebygga ohälsa samtidigt som patienters 

värdighet ska respekteras. Ett dilemma uppstår hos sjuksköterskorna då de behöver göra 

prioriteringar av patienter samtidigt som de frångår professionens ansvar om att ge lika vård 

till alla. Allt detta kan göra det svårt för sjuksköterskorna att ge den vård som de är utbildade 

till att ge. Eriksson (2015) menar på att sjuksköterskorna ska vårda hela människan som en 

helhet av kropp, själ och ande. Sjuksköterskornas prioriteringar av patienter utgick från vad 

de såg samt vad de hörde, vilket kan leda till att de bara tog hänsyn till människans kropp, 

eftersom det är det som syns utåt.   

  

I resultatet erfor sjuksköterskorna att det var svårt att få till en lugn miljö för patienter, vilket 

de erfor var något som var bra för patienter. I tidigare forskning delar patienter med sig av 

erfarenheter och uppfattningar om akutmottagningars miljö och utformning (Möller m.fl., 

2010). Patienter kan uppleva vårdmiljön som tråkig, kal och kall (Möller, m.fl., 2010). 

Upplevelser av att akutmottagningars miljö var opassande för dem framkom också. De erfar 

att det är svårt att ta sig fram överallt, utrustning kan ge ifrån sig ljud vilket gör det svårt att 

få till en lugn miljö samt att möblerna upplevdes obekväma (Watson, 1999). Resultatet och 

tidigare forskning belyser miljöns betydelse på akutmottagningar. Eriksson (1987) beskriver 

att det ses som en konst att vårda en patient lika väl som att själv bli vårdad. Detta perspektiv 

kan öppna möjligheter i den vårdande relationen då båda parter får en förståelse för den 

andre. Eriksson beskriver också att människans innersta önskan är att ha ett eget revir och en 

plats som omgivningen visar respekt för (Eriksson, 1987). I resultatet framkom det att 

sjukskörskorna bar på kunskap om vad som kan vara bra för patienter, men att 

förutsättningar inte fanns. De ville få till en lugn miljö för patienter, men det var inte alltid 

möjligt. Eriksson (1987; 2014) menar på att optimal vård ses om patienter i vården ges 

möjlighet till utveckling. Är akutmottagningars utformning inte anpassad för alla kan det 
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hindra sjuksköterskornas arbete med att vårda patienter med hjälp av ansa, leka och lära 

(Eriksson, 1987). 

  

I resultatet erfor sjuksköterskorna att de arbetade i en tidspressad miljö, där tiden till att 

vårda inte alltid gavs. Det resulterade i att en del av sjuksköterskorna valde att stanna kvar 

efter deras schemalagda arbetspass, eftersom de upplevde att de inte gjort tillräckligt. I 

tidigare forskning framgår det att patienter kan erfara att deras behov är svåra att tillgodoses 

under väntetider. Nödvändigheter som mat och dryck kan vara bristfälliga, vilket kan göra 

det svårt för patienter att klara av väntan (Dahlen m.fl., 2012). Det tydliggörs att 

förutsättningar till att ge vård kan vara bristfällig. Eriksson (1987) beskriver att i den 

vårdande relationen kan vårdare och patienter ses som två mottagare, där utbytet ses som en 

kraft. Kraften som ger möjligheten till att orka. Tanken väcks om det är kraften från patienter 

som får sjuksköterskor att orka stanna kvar efter deras schemalagda arbetspass. Eriksson 

(1987;2014) beskriver också att grunden till professionellt vårdande är att sjuksköterskorna 

använder sin makt och position till att stärka patienten. En annan tanke väcks om även det 

kan vara en orsak till varför de väljer att stanna kvar. Att de upplever att det bär på en makt 

samt känner ett ansvar över att göra gott för patienter. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

står det att det är viktigt att sjuksköterskorna värnar om sin egen hälsa, för att behålla 

förmågan till att ge en god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Väljer 

sjuksköterskorna att vara kvar efter arbetspasset kan tid för återhämtning försvinna, vilket på 

längre sikt kan medföra att förmågan och kraften till att vårda blir försämrad. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). står det att vården ska bedrivas på ett säkert sätt. 

Återhämtning kan vara av stor vikt eftersom resultatet visade på att arbetet på 

akutmottagningar kan innebära snabba beslut samt att sjuksköterskorna förväntas ha 

beredskap till att möta alla olika patienter som kommer till akutmottagningar. 

  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna erfor att erfarenheten var av betydelse då det 

kunde leda till upplevelser av att vara kompetent. Oförutsägbarheten som var på 

akutmottagningar krävde att sjuksköterskorna hade kompetens, eftersom de vårdade olika 

patientgrupper och där patienters tillstånd snabbt kunde förändras. Det framgick också att 

en del av sjuksköterskorna med mindre erfarenhet upplevt sig inkompetenta. Osäkerhet hos 

en del av sjuksköterskorna medförde att de drog sig ifrån att vårda patientgrupper. Resultatet 

erfor att sjuksköterskorna med mer erfarenhet ibland delade med sig av sin kunskap till 

annan vårdpersonal med mindre erfarenhet. Resultatet visade också på sjuksköterskornas 

kompetens inom området omvårdnad, då omvårdnadsåtgärder användes för att minska 

patienters lidande. I tidigare forskning framgår det att patienter har erfarenheter av gott 

bemötande i vårdmötet. De erfar att vårdpersonal tar sig tid till att ge information (Olofsson 

m.fl., 2012) samt att de är snälla och bekräftande (Frank m.fl., 2009; Moss m.fl., 2015; 

Möller m.fl., 2010). Resultatet visar på kompentens betydelse i vårdandet. Har 

sjuksköterskorna kompetens vårdar de den unika människan samt är inbjudande och 

informerar, vilket kan leda till att patienter känner sig delaktiga i sin vård. Eriksson (1987; 

2014) skriver att känslan av samhörighet och delaktighet i relationer med andra människor 

är grundläggande begär hos människor. Att sjuksköterskor ska arbeta för att patienter ska bli 

delaktiga och involverade i sin egen vård stärks också i Patientlagen (SFS 2014:821) samt i 
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Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Resultatet visade också på sjuksköterskornas kunskap 

och kompetens inom sjuksköterskans ansvarsområde som är omvårdnad. I ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor står det att ett personligt ansvar hos sjuksköterskorna är att de ska vara 

öppna för ett kontinuerligt lärande. Sjuksköterskorna ska också verka för ett gott samarbete 

mellan kollegor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Resultatet visade också på ett gott 

samarbete hos sjuksköterskorna då de som upplevt sig ha mer kompetens på 

akutmottagningar delgav kunskap till de som upplevt sig ha mindre kompetens. Genom gott 

samarbete kan kraven för god vård uppnås, vilket är ett krav i Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30). 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna informerade patienter under deras väntan på 

akutmottagningar, eftersom de led till minskad risk för missförstånd och upprördhet hos 

patienter. Tidigare forskning beskriver att patienter upplevt frustration och oro då de får 

bristfällig information under väntetider (Dahlen m.fl., 2012; Möller m.fl., 2010; Considine 

m.fl., 2010; Watson, 1999). Patienter erfar också att de vill bli informerade om varför de får 

vänta (Watson, 1999). I resultatet framkom det också att sjuksköterskorna hade erfarenheter 

av att patienter som väntat en längre tid kunde bli fientliga, vilket framkallade känslan av 

obehag. Resultatet och tidigare forskning visar på informationens betydelse i vårdmötet. 

Eriksson (2014) menar på att sjuksköterskorna måste tillfredsställa den unika människans 

begär eftersom det annars kan leda till att problem hos människan uppstår. Informerar 

sjuksköterskorna patienter tillfreds patienters begär efter att få information. I resultatet 

framgick det att sjuksköterskornas information kan innehålla besked om patienters fortsatta 

vård samt tips och råd för att undvika försämring under deras väntan. Genom 

sjuksköterskornas information till patienter kan det leda till minskat vårdlidande samt 

sjukdomslidande för patienter (Eriksson, 2015) samtidigt som en ökad förståelse hos 

patienter kan växa. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskors ska 

arbeta med att förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) vilket resultatet visade 

på att sjuksköterskorna gör.    

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna hade erfarenheter av att vårda patienter som 

inte talade eller förstod samma språk som dem. Informationen via tal blev bristfällig vilket 

upplevdes som ett hinder i vårdmötet. Sjuksköterskorna försökte då kommunicera via 

kroppsspråk för att bekräfta patienter, exempelvis genom beröring. I tidigare forskning 

framgår det att patienter ibland kan erfara att vårdpersonal utför arbetsmoment, utan att få 

en förklaring på vad det gör samt varför de gör de (Dahlen m.fl., 2012; Frank, Asp & 

Dahlberg, 2009; Olofsson m.fl., 2012; Elmqvist m.fl.,2012). Resultatet och tidigare forskning 

belyser vikten av att kunna utbyta information i vårdmöten. Resultatet visade på att 

sjuksköterskorna tog hjälp av en tolk eller annan vårdpersonal på avdelningen som kunde 

tala patienters språk. På så sätt kunde kommunikation via tal utbytas med patienter. I 

vårdmöten där samma språk talades såg sjuksköterskorna att patienters ögon kunde skina 

upp och sjuksköterskorna erfor att patienter fick ett lugn. Eriksson (1987) beskriver att finns 

harmoni i vårdandet kan patienten själv avspegla det genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Eriksson menar också på att alla vårdare har en egen personlig stil i sitt vårdande samt att 

det ha olika förutsättningar som kan påverka vården. Resultatet visade på att harmoni fanns i 

vårdandet då patienter förstod det vårdpersonalen sa. Resultatet visade också att 
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sjuksköterskor som inte talade samma språk som patienter gjorde sitt bästa för att försöka 

bekräfta patienter i vårdmöten. 

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet har designats utifrån en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) där 

vårdvetenskapliga artiklar analyserats och sammanställts för att kunna svara an på 

examensarbetets syfte: att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på 

akutmottagningar. Evans (2002) beskriver två olika typer av analysmetoder; en med 

tolkande syntes och en med beskrivande syntes. Den beskrivande syntesen sågs passande för 

examensarbetet då den möjliggjorde för skapandet av en djupare förståelse om personers 

upplevelser av ett fenomen med minimala tolkningar. Kvantitativ metod upplevdes som svår 

när det gällde att mäta och presentera upplevelser som skulle svara an syftet. Därför valdes 

kvantitativ metod bort. Alternativ som empirisk studie diskuterades för examensarbetet för 

att ta reda på personliga upplevelser och erfarenheter utefter syftet. Detta ansågs bli för 

tidskrävande då ansökningar om tillstånd hos aktuella instanser måste godkännas, för att 

kunna intervjua sjuksköterskor på akutmottagningar. För att uppnå giltighet i studien skulle 

underlaget i form av sjuksköterskor på olika akutmottagningar vara tillräcklig. Att medverka i 

intervjuerna skulle vara frivillig och sågs som en risk då examensarbetet var under en 

begränsad tid, där utrymmet att invänta respons inte fanns. Därför sågs aldrig empirisk 

studie som genomförbar. 

 

När metodvalet var bestämts påbörjades examensarbetet med att hitta sökord som passade, 

för att få fram lämpliga vårdvetenskapliga artiklar. Författarna tog hjälp av 

bibliotekspersonal för vägledning till att få fram relevanta sökord och sökvägar. Sökorden 

skulle ge tillräckligt med artiklar som krävdes för examensarbetet. Under examensarbetets 

gång har olika sökord använts och avfärdats då sökträffarna inte svarade an på 

examensarbetets syfte. Sökordens användande kan ses som en utmaning i processen att söka 

information (Östlund, 2012). Artiklarna söktes fram med hjälp av valda sökord i Cinahl+ och 

PubMed som är vårdvetenskapliga databaser. Sökorden provades i olika konstellationer för 

att få ett bra resultat. I begränsningar för antalet sökträffar som sökningar gav gjordes 

begränsningar i att artiklarna inte fick vara äldre än från år 2007. Dessa lästes i sin helhet 

och skulle vara skrivna på engelska. Användandet av databaser gjorde avgränsningar möjliga 

och var praktiska för att hitta relevanta artiklar (Östlund, 2012). Avgränsningar och urval 

gjordes utifrån Evans (2002) där artiklarna skulle vara peer reviewed, som innebär att 

artiklarna är sakkunnigt granskade och bedömda av forskare inom området för att försäkra 

giltigheten (C0dex a, 2017). Tolkningar gjordes utefter författarnas förståelse, kompetens och 

uppfattning gällande artiklarna giltighet, för examensarbetet kan alltid ifrågasättas. Genom 

att avgränsa sökningarna blev sökträffarna hanterbara för författarna att läsa artiklarnas 

sammanfattning. Efter att ha läst sammanfattningen i artikeln togs ställning till om den 

skulle gå vidare för en utförligare granskning för att se om artikeln passade syftet och var 

intressant för examensarbetet. De artiklar som upplevdes som tveksamma lästes av båda 

författarna för att kunna ta ställning till att om de skulle ingå eller förkastas. Inställningen 
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under hela examensarbetet har varit att inte blanda in egna åsikter i valet av artiklar till 

examensarbetet. Polit och Beck (2012) beskriver giltighet som sanningsenlighet och om 

examensarbetets resultat ger svar på det som avses. Vid ett nytt genomförande av samma 

examensarbete med samma metod ska ett liknande resultat kunna skapas. Genom bilagorna i 

examensarbetet redovisas sökvägar som gör det möjligt att återskapa ett liknande resultat. 

  

Risk för att artiklar som kunnat bidra i examensarbetet kan ha förbisetts då endast två 

databaser nyttjades och endast artiklar skrivna på det engelska språket valdes. Exkluderingen 

grundar sig i begränsade språkkunskaper, då andra språk än engelska inte skulle kunna 

tolkas och analyseras med rättvisa och trovärdighet. Enligt Polit och Beck (2012) innebär 

trovärdighet att data ska behandlas sanningsenligt och med minimal tolkning. Under 

examensarbetets gång har exempelvis förutfattade meningar, tidigare erfarenheter och 

kunskap försökts bortses ifrån, för att stärka trovärdigheten i examensarbetet. Vid första 

försöket att identifiera teman och subteman uppstod svårigheter. Det genererade till att 

sorteringen av likheter och olikheter genomfördes i flera omgångar för att säkerställa 

resultatets trovärdighet. 

 

Polit och Beck (2012) ser överförbarheten som att resultatet ska kunna tillämpas i andra 

liknande kontexter. Öppenhet och saklighet har funnits under hela processen för att 

överförbarheten ska kunna garanteras. Artiklarna som valts att användas i examensarbetet 

härstammade från olika länder, vilka var Australien, Brasilien, Hong Kong (Kina), Kanada, 

Storbritannien, Sydafrika, Thailand och USA. Examensarbetet kan förhoppningsvis skildra 

en global bild på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på akutmottagningar. Vilket 

förhoppningsvis uppfattas som en styrka i examensarbetet när det gäller global 

överförbarhet. 

6.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetets har Codex (2017b) etiska riktlinjer följts. Alla artiklar som 

analyserats i examensarbetet har kvalitetsgranskats. Artiklarna var även peer reviewed samt 

publicerade på engelska. Risk för misstolkningar av innebörden fanns, men vid tveksamheter 

angående översättningen användes elektroniska översättningsprogram samtidig som en 

diskussion fördes mellan författarna för att tolkningen skulle bli likvärdig. Inga etiska 

dilemman uppstod under examensarbetets gång. Oredligheter eller fusk har inte förekommit 

under examensarbetet gällande förfalskning och plagiat. Citaten har inte översatts för att 

minska risken för feltolkningar och för att bevara budskapet i sin helhet. Vid referering 

användes american psychological association (APA-manualen) för att hänvisa till källan som 

informationen kom ifrån. Detta synliggör ursprungsmaterial som använts i examensarbetet 

som ger läsaren en möjlighet att söka upp primärkällan, samtidigt som risken för plagiat 

minskar (Codex, 2017b). 
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7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på 

akutmottagningar. Det blev tydligt att sjuksköterskornas arbete på akutmottagningar kunde 

skapa hinder i vårdandet. Den höga arbetsbelastningen och den press sjuksköterskorna 

ställdes inför vid varje arbetspass, medförde att tiden till det vårdandet inte alltid fanns. 

Sjuksköterskorna kunde uppleva stress då de erfor att de ofta hade många bollar i luften 

samtidigt som de gjorde effektiva, korrekta och snabba bedömningar av patienter. Ständiga 

prioriteringar fick sjuksköterskorna att uppleva en otillräcklighet då de visste att det fanns 

patienter som väntade på att få deras hjälp. Sjuksköterskorna erfor också känslan av 

frustration och otillräcklighet då patienter blev sämre i sitt tillstånd och att de inte kom 

vidare i vårdkedjan. Sjuksköterskorna erfor att akutmottagningars miljö påverkade 

vårdandet då det var svårt att få till en lugn miljö för patienter. Vårdtiden på 

akutmottagningar var också begränsad, vilket hindrade sjuksköterskorna från att skapa en 

vårdande relation med patienter. Resultatet visade också kommunikationens betydelse i 

vårdandet. Sjuksköterskorna erfor att utbytet av information mellan vårdpersonal och 

patienter ingav trygghet i vårdandet. Under patienters väntan informerade sjuksköterskorna 

patienter, för att minska risken för oro och frustation. Språkbarriärer erfors som ett hinder i 

vårdandet då kommunikation via tal blev bristfällig. Sjuksköterskorna använde sig av 

kroppsspråk för att försöka kommunicera med patienter samt tog de hjälp av annan 

vårdpersonal och tolk för att kommunicera med patienter via tal. Resultatet visade att 

erfarenhet var av betydelse då de kan leda till kompetens. Oförutsägbarheten på 

akutmottagningar bidrog till att osäkerhet upplevdes hos en del av sjuksköterskorna.  Genom 

erfarenhet blev sjuksköterskor tryggare i sjuksköterskerollen och upplevde att de hade 

kompetens till att vårda olika patientgrupper. Erfarenheter från att vårda patienter fördes 

sedan vidare till andra patienter och annan vårdpersonal.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Under examensarbetets gång la författarna märke till att det fanns mycket forskning ur 

patienters perspektiv av att bli vårdade på akutmottagningar. Därför vore det av intresse att 

fortsätta forska kring sjuksköterskors perspektiv av att vårda på akutmottagningar. Som 

tidigare nämnts i metoddiskussionen var författarna först inne på att göra en intervjustudie, 

för att få en djupare förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av att vårda på svenska 

akutmottagningar. Denna tanke sågs inte som möjlig då tiden för examensarbetet var 

begränsad. Examensarbetet anses inte representera förhållandena på svenska 

akutmottagningar, då ingen artikel har sitt ursprung i Sverige. Det vore då av vidare intresse 

att studier ur ett svenskt perspektiv görs då det kan leda till att vårdandet på svenska 

akutmottagningar synliggörs. I resultatet framgick det att sjuksköterskors arbete på 

akutmottagningar kunde vara påfrestande. Den höga arbetsbelastningen och alla krav och 

förväntningar på sjuksköterskor får författarna att fundera kring hur sjuksköterskor mår 
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samt hur de hanterar stressen och pressen. Det vore därför av intresse att forska vidare på 

sjuksköterskors upplevda mående på akutmottagningar, för att ta reda på hur de hanterar 

pressen för att må bra själva. 

 



 

25 

 

REFERENSLISTA 

Artiklar som ingår i resultatdelen =*   

*Alzghoul, M. M. (2014). The experience of nurses working with trauma patients in critical 
care and emergency settings: A qualitative study from Scottish nurses’ 
perspective. International Journal Of Orthopaedic & Trauma Nursing, 18(1), 13-22. 
doi:10.1016/j.ijotn.2013.04.004 

*Bergman, C. L. (2012). Emergency Nurses' Perceived Barriers to Demonstrating Caring 
When Managing Adult Patients' Pain. JEN: Journal Of Emergency Nursing, 38(3), 
218-225. doi:10.1016/j.jen.2010.09.017 

Codex. (2017a). Peer reviev. Hämtad 20:e november, 2017, från 
http://www.codex.vr.se/etik7.shtml  

Codex. (2017b). Oredlighet i forskning. Hämtad 20:e november, 2017, från 
 http://www.codex.vr.se/etik6.shtml 

Considine, J., Smith, R., Hill, K., Weiland, T., Gannon, J., Behm, C., & ... McCarthy, S. 
(2010). Older peoples’ experience of accessing emergency care. Australasian 
Emergency Nursing Journal, 13(3), 61-69. doi:10.1016/j.aenj.2010.05.001 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.O., & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Dahlen, I., Westin, L., & Adolfsson, A. (2012). Experience of being a low priority patient 
during waiting time at an emergency department. Psychology Research and 
Behavior Management, 5, 1–9. http://doi.org/10.2147/PRBM.S27790 

Elmqvist, C. (2011). Akut omhändertagande: i mötet mellan patienter, närstående och olika 
professioner på skadeplats och på akutmottagning. Doktorsavhandling, 
Linnéuniversitetet, institution för hälso- och vårdvetenskap. 

Elmqvist, C., & Frank, C. (2015). Patients' strategies to deal with their situation at an 
emergency department. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 29(1), 145-151. 
doi:10.1111/scs.12143 

Elmqvist, C., Fridlund, B., & Ekebergh, M. (2012). On a hidden game board: the patient's first 
encounter with emergency care at the emergency department. Journal Of Clinical 
Nursing, 21(17/18), 2609-2616. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03929.x 

Eriksson, K. (1987). Pausen: En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag.     

Eriksson, K. (2001). Vårdvetenskap som akademisk disciplin. Vasa: Åbo Akademi, 
Institutionen för vårdvetenskap. 

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen. Stockholm: Liber. 

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretative data synthesis of processed data. 
Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2),22–26. Hämtad 13:e november,   
2017, från http://www.ajan.com.au/vol20/vol20.2-4.pdf 

Frank, C., Asp, M., & Dahlberg, K. (2009). Patient participation in emergency care -- a 
phenomenographic study based on patients' lived experience. International 
Emergency Nursing, 17(1), 15-22. doi:10.1016/j.ienj.2008.09.003 

http://www.codex.vr.se/etik7.shtml
http://www.ajan.com.au/vol20/vol20.2-4.pdf


 

26 

 

Fredriksson, L. (2012) Vårdande kommunikation. I F. Wiklund Gustin & Bergbom (Red.), 
(2012) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 321-332). Lund: 
Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativforskning. I F. Friberg (Red.), (2012) Dags för uppsats – vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. 2:a upplagan (ss. 121-132). Lund: 
Studentlitteratur. 

*Fry, M., Ruperto, K., Jarrett, K., Wheeler, J., Fong, J., & Fetchet, W. (2012). Managing the 
wait: Clinical initiative nurses’ perceptions of an extended practice role. Australasian 
Emergency Nursing Journal, 15(4), 202-210. doi:10.1016/j.aenj.2012.10.003 

Göransson, K., Eldh, A.C., & Jansson, A. M. (2008). Triage på akutmottagning. Stockholm: 
Studentlitteratur. 

Göransson, K., & von Rosen, A. (2010). Patient experience of the triage encounter in a 
Swedish emergency department. International Emergency Nursing, 18(1), 36-40. 
doi:10.1016/j.ienj.2009.10.001 

*Jones, S. (2008). Emergency nurses' caring experiences with Mexican American 
patients. JEN: Journal Of Emergency Nursing, 34(3), 199-204. 

*Kongsuwan, W., Nilmanat, K., Matchim, Y., Locsin, R. C., Tanioka, T., & Yasuhara, Y. 
(2016). Lived experience of caring for dying patients in emergency 
room. International Nursing Review, 63(1), 132-138. doi:10.1111/inr.12234 

*Marynowski-Traczyk, D., & Broadbent, M. (2011). What are the experiences of Emergency 
Department nurses in caring for clients with a mental illness in the Emergency 
Department?. Australasian Emergency Nursing Journal, 14(3), 172-179. 
doi:10.1016/j.aenj.2011.05.003 

Moss, C., Nelson, K., Connor, M., Wensley, C., McKinlay, E., & Boulton, A. (2015). Patient 
experience in the emergency department: inconsistencies in the ethic and duty of 
care. Journal Of Clinical Nursing, 24(1/2), 275-288. doi:10.1111/jocn.12612 

Möller, M., Fridlund, B., & Göransson, K. (2010). Patients' conceptions of the triage 
encounter at the Emergency Department. Scandinavian Journal Of Caring 
Sciences, 24(4), 746-754. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00772.x 

Nationalencyklopedin. (2017). Kommunikation. Hämtad 20 november 2017 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunikation 

Olofsson, P., Carlström, E. D., & Bäck-Pettersson, S. (2012). During and beyond the triage 
encounter: Chronically ill elderly patients’ experiences throughout their emergency 
department attendances. International Emergency Nursing, 20(4), 207-213. 
doi:10.1016/j.ienj.2012.03.006 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice (9.ed. ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 
Williams & Wilkins. 

Segesten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. . I F. Friberg (Red.), 
(2012) Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 2:a 
upplagan (ss. 97-109). Lund: Studentlitteratur. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ne.se%2Fuppslagsverk%2Fencyklopedi%2Fl%C3%A5ng%2Fkommunikation&h=ATPm9saOPeuSrx4QX6g4ABfJAGio9OoI4EtH5Q_3usKIFh3-h_8AO0RX8wmaSIyee40ypn4ekHDsO8xloR_yihzeD2VnHG2US7l5kYQALolhkXwrYze_TR0YWfYTuI2l9lAVMElfHn2ahg


 

27 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 4:e 
december, 2017, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument 
lagar/dokument/svenskforfattningssamling/ patientsakerhetslag-2010659_sfs-
2010659   

SFS 2014:821. Patientlagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 15:e januari, 2018, 
från: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtat 4:e 
december, 2017, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument 
 lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017 30 

Socialstyrelsen. (2014). Väntetid vid sjukhusbundna akutmottagningar. Stockholm: 
Socialstyrelsen: Hämtad 29:e november, 2017, från 
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/19259/2013-122.pdf 

SSF, Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 
Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 30:e november, 2017, från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01svensksjukskoterskeforenng/publikationes
vensksjukskoterskeforening/etikpublikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014df 

*Taylor, B. J., Rush, K. L., & Robinson, C. A. (2015). Nurses' experiences of caring for the 
older adult in the emergency department: A focused ethnography. International 
Emergency Nursing, 23(2), 185-189. doi:10.1016/j.ienj.2014.11.003 

*Tse, J. K., Hung, M. Y., & Pang, S. C. (2016). Emergency Nurses’ Perceptions of Providing 
End-of-Life Care in a Hong Kong Emergency Department: A Qualitative Study. JEN: 
Journal Of Emergency Nursing, 42(3), 224-232. doi:10.1016/j.jen.2015.10.025 

*van der Wath, A., van Wyk, N., & Janse van Rensburg, E. (2013). Emergency nurses' 
experiences of caring for survivors of intimate partner violence. Journal Of Advanced 
Nursing, 69(10), 2242-2252. doi:10.1111/jan.12099 

*Vedana, K. G., Magrini, D. F., Miasso, A. I., Zanetti, A. G., de Souza, J., & Borges, T. L. 
(2017). Emergency Nursing Experiences in Assisting People With Suicidal Behavior: 
A Grounded Theory Study. Archives Of Psychiatric Nursing, 31(4), 345-351. 
doi:10.1016/j.apnu.2017.04.003 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 21:a 
november, 2017, från https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 
Watson WT. (1999). Elderly patients' perceptions of care in the emergency department. 

Journal of Emergency Nursing., 25(2), 88-92. 
 
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

Wikström, J. (2006). Akutsjukvård: Handläggning av patienter med akut sjukdom eller 
skada. Lund: Studentlitteratur. 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), (2012) Dags för uppsats – 
vägledning för litteraturbaserade examensarbete. 2:a upplagan (ss. 57-79). Lund: 
Studentlitteratur. 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2Flists%2Fartikelkatalog%2Fattachments%2F19259%2F2013-122.pdf&h=ATOKBk7zbte5h3V50cVfIadDN6oKgp939Wp1VJzeWWnyHD270sAcQGA-WmI0a0QYfp2yb4PeOQo-1rOrZ4hn8DHtO88ShGFlesAbMDglmiov6N6ca2Jp9SVstJofknSAuAmB7Pj7AlhYhQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.swenurse.se%2Fglobalassets%2F01svensksjukskoterskeforenng%2Fpublikationesvensksjukskoterskeforening%2Fetikpublikationer%2Fsjukskoterskornas.etiska.kod_2014df&h=ATOKBk7zbte5h3V50cVfIadDN6oKgp939Wp1VJzeWWnyHD270sAcQGA-WmI0a0QYfp2yb4PeOQo-1rOrZ4hn8DHtO88ShGFlesAbMDglmiov6N6ca2Jp9SVstJofknSAuAmB7Pj7AlhYhQ
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Bilaga A, Sökmatris 

Databas 

Sökdatum 

Sökord Begränsningar Antal 

Träffar 

Urval  

Cinahl 
plus 
 
17-11-08 

“Emergency 
department” AND 
“Emergency nursing” 
AND caring AND 
experience 

Peer review, 
English 
language 
2011-2017 

19 What are the experiences of 
emergency department nurses 
in caring for clients with a 
mental illness in the emergency 
department?   

Cinahl 

plus 

17-11-08 

“Emergency nursing” 
AND experience AND 
caring OR assisting 
 

Peer review, 
English 
language 
2017 

8 Emergency Nursing Experiences 
in Assisting People With Suicidal 
Behavior: A Grounded Theory 
Study 

Cinahl 

plus 

17-11-08 

”Emergency nursing” 
AND Communicate AND 
qualitative. 

Peer review 
English 
language 
2010-2017 

2 Managing the wait: Clinical 
initiative nurses’ perceptions of 
an extended practice role. 

Cinahl 

plus 

17-11-08 

”Emergency nurses” 
AND care AND 
”Emergency 
department” AND 
qualitative. 

Peer review, 
English 
language 
2013-2017 
 

19 Emergency nurses´ perception 

of providing end-of-life care in a 

Hong Kong emergency 

department: A qualitative study. 

Cinahl 

plus 

17-11-08 

”Emergency 
department” OR 
”Emergency nursing” 
AND caring AND 
experience NOT 
pediatric 

Peer review, 
English 
language 
2013-2017 

47 Nurses' experiences of caring for 
the older adult in the emergency 
department: A focused 
ethnography. 
 
Lived experience of caring for 
dying patients in emergency 
room 
 
Emergency nurses' experiences 
of caring for survivors of 
intimate partner violence. 

  



 

 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

Träffar 

Urval  

Cinahl 

plus 

17-11-08 

“Emergency 
nursing” OR 
”Emergency 
nurses” AND 
caring AND 
qualitative. 
 

Peer review, 
English 
language 
2012-2017 

19 Emergency Nurses' Perceived 

Barriers to Demonstrating Caring 

When Managing Adult Patients' 

Pain. 

Cinahl 

plus 

17-11-08 

“Emergency 
nursing” AND 
"nursing attitudes" 
OR "nurses 
perspective" OR 
"nurses 
experience" 

Peer review, 
English 
language 
2014-2017 
 

6 The experience of nurses working 

with trauma patients in critical care 

and emergency settings: A 

qualitative study from Scottish 

nurses’ perspective. 

PubMed 

17-11-10 

Emergency AND 
nurses AND caring 
AND experiences 

English 
language 
2007-2017 

30 Emergency nurses' caring 

experiences with Mexican American 

patients. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga B, Granskningsprotokoll 
 
1. Finns det ett tydligt problem?   

2. Finns teoretiska utgångspunkter?   

3. Finns omvårdnadsvetenskaplig teoribildning i beskrivningen?   

4. Är syftet klart formulerat?   

5. Är metoden beskriven?   

6. Är undersökningspersonerna beskrivna?   

7. Har data analyserats?   

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?   

9. Finns ett resultat?   

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

11. Finns det framtagna argument?   

12. För det några etiska resonemang?   

13. Finns det en metoddiskussion?   

14. Sker en återkoppling i teoretiska antagande, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?  
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Bilaga C, Artikelmatris 

Titel, författare, år, 
tidskrift & land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet- 
skattning 

Emergency nurses' 
caring experiences 
with Mexican 
American patients. 
 
Jones, S 
 
2008 
Journal Of Emergency 
Nursing 
USA 

Syftet är att belysa 
akutsjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda Mexican 
American patienter. 

Intervjuer 
n=5 
 
Innehållsanalys 
med kvalitativa 
riktlinjer från 
Miles och 
Huberman 

Resultatet beskrev 
tre huvudsakliga 
teman: 
språkbarriären, 
vårdens kontinuitet 
och begränsad 
kulturell kunskap. 
 

11/14 

Emergency Nursing 
Experiences in 
Assisting People With 
Suicidal Behavior: A 
Grounded Theory 
Study 
 
Vedana, K. G., Magrini, 
D. F., Miasso, A. I., 
Zanetti, A. G., de 
Souza, J., & Borges, T. 
L. 
 
2017 
Archives of Psychiatric 
Nursing 
Brasilien 

Syftet med denna 
studie är att förstå 
akutsjuksköterskors 
upplevelser av att 
hjälpa/vårda 
patienter med 
självskadebeteende. 
 

Intervjuer 
n=19 
 
Innehållsanalys 

Resultatet beskrev 
att sjuksköterskor 
upplevde sig 
oförberedda och 
upplevde inget 
stöd i att vårda 
denna 
patientgrupp. 
 
 
  

12/14 

Emergency nurses' 
experiences of caring 
for survivors of 
intimate partner 
violence. 
 
van der Wath, A., van 
Wyk, N., & Janse van 
Rensburg, E. 
 
2013 
Journal of Advanced 
Nursing. 
Sydafrika 

Syftet är att beskriva 
akutsjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda överlevande 
från partnervåld. 
 

Intervjuer 
n=11 
 
Beskrivande 
fenomenologisk 
analys 

Resultat beskrev 
att en del 
sjuksköterskor blir 
känslomässigt 
påverkade av att 
vårda överlevande 
från partnervåld. 

12/14 
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Titel, författare, år, 
tidskrift & land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet- 
skattning 

Emergency Nurses' 
Perceived Barriers to 
Demonstrating Caring 
When Managing 
Adult Patients' Pain.
  
 
Bergman, C. L. 
 
2012 
Journal Of Emergency 
Nursing 
USA 

Syftet var att 
undersöka 
akutsjuksköterskors 
uppfattningar om 
att vårda vuxna 
patienter med 
smärta. 
 

Intervjuer 
n=15 
 
Innehållsanalys 
enligt Creswell 

Resultat beskrev 
centrala 
kärnkategorier. Det 
framkom att 
akutmottagningens 
miljö var ett hinder 
i vårdandet av 
patienter med 
smärta.   

11/14 

Emergency nurses´ 
perception of 
providing end-of-life 
care in a Hong Kong 
emergency 
department: A 
qualitative study. 
 
Tse, J. K., Hung, M. Y., 
& Pang, S. C. 
 
2016 
Journal Of Emergency 
Nursing. 
Hong Kong 

Syftet är att förstå 
akutsjuksköterskors 
uppfattning om att 
vårda palliativa 
patienter på 
akutmottagningen 

Intervjuer 
n=16 
 
Innehållsanalys 

Resultatet beskrev 
fyra teman: göra 
bra för de döende 
patienterna, 
underlätta 
familjeansvar och 
engagemang, öka 
personlig utveckling 
och 
yrkeserfarenhet, 
och uttrycka 
tydlighet av 
resurser. 

11/14 

Lived experience of 
caring for dying 
patients in 
emergency room 
 
Kongsuwan, W., 
Nilmanat, K., 
Matchim, Y., Locsin, 
R. C., Tanioka, T., & 
Yasuhara, Y. 
 
2016. 
International Nursing 
Review. 
Thailand 

Syftet är att 
beskriva betydelsen 
av 
sjuksköterskornas 
erfarenhet av att ta 
hand om kritiska 
och döende på en 
akutmottagning. 

Intervjuer 
n=12 
 
Hermeneutiskt 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt 
där Van Manens 
metod användes 
för att tolka 
data samt 
gjordes en 
manuell 
dataanalys 

Resultatet beskrev 
fyra tematiska 
kategorier: utmana 
döden, ingen tid för 
palliativ vård, 
saknar stöd från 
familjen och 
integritet för 
fredliga dödsfall. 
 

12/14 
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Titel, författare, år, 
tidskrift & land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet- 
skattning 

Managing the wait: 
Clinical initiative 
nurses’ perceptions 
of an extended 
practice role. 
 
Fry, M., Ruperto, K., 
Jarrett, K., Wheeler, 
J., Fong, J., & Fetchet, 
W.  
 
2012 
Australasian 
Emergency Nursing 
Journal 
Australien 

Syftet var att 
utforska 
akutsköterskor 
upplevelser av CIN-
rollen i 
väntrummen. (Hur 
det är att vårda i 
väntrummen).  
CIN=Klinisk 
initiativsjuksköterska 
 

Intervjuer 
n=32 
 
Induktiv 
tematisk 
innehållsanalys 
enligt Gibbs 

Resultatet beskrev 
tre teman: 
hantering av 
patienter i 
väntrummen, 
fördelar med att 
vara CIN och 
situationer och 
hinder som 
påverkar CIN-rollen. 
 

10/14 

Nurses' experiences 
of caring for the 
older adult in the 
emergency 
department: A 
focused 
ethnography. 
 
Taylor, B. J., Rush, K. 
L., & Robinson, C. A. 
 
2014. 
International 
emergency nursing. 
Kanada 
 

Syfte var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenhet av att 
vårda äldre på en 
akutmottagning. 

Intervjuer och 
observationer 
n=7 
 
Tematisk 
innehållsanalys 
med fokuserad 
etnografisk 
metod 

Resultatet beskrev 
tre teman: kulturen 
på 
akutmottagningen, 
passa in och brist på 
anpassning mellan 
äldre och 
akutmottagningen   
och hantera brist på 
anpassning. 
 

12/14 

The experience of 
nurses working with 
trauma patients in 
critical care and 
emergency settings: 
A qualitative study 
from Scottish nurses’ 
perspective. 
 
Alzghoul, M. M. 
 
2014 
International Journal 
of Orthopaedic & 
Trauma Nursing 
Storbritannien 

Syftet är att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda 
traumapatienter på 
Critical care unites, 
Accident och 
Emergency units. 
 

Intervjuer 
n=23 
 
Generiskt 
kvalitativt 
tillvägagångssätt 
där data 
analyserats 
enligt Miles and 
Huberman 
(1994) modell 

Resultatet beskrev 
fem teman: 
bildande 
traumapatienter, 
sjuksköterskor med 
patienter respons 
på trauma, 
traumavård som 
specialiserat jobb, 
upplever den 
emotionella 
utmaningen och 
överleva trauma 
växlingen. 

12/14 
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Titel, författare, år, 
tidskrift & land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet- 
skattning 

What are the 
experiences of 
emergency 
department nurses in 
caring for clients with 
a mental illness in the 
emergency 
department?   
 
Marynowski-Traczyk, 
D., & Broadbent, M. 
 
2011 
Australasian 
Emergency Nursing 
Journal. 
Australien 

Syftet med studien 
var att öka 
förståelsen för 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter som 
lider av psykisk 
ohälsa på en 
akutmottagning. 

Intervjuer 
n=6 
 
Tematisk 
innehållsanalys 
med 
hemeneutisk 
fenomenologisk 
metod 

 

Resultatet beskrev 
tre huvudteman:  
tid som 
orsaksfaktor, miljö 
och omgivningens 
påverkan samt 
förståelse för 
patientens 
personliga resa. 
 

11/14 
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